
            W Z Ó R                       załącznik nr 5
     

UMOWA NR  …. / ZWiK / 2017 
 

Znak sprawy ZWiK/SP/…../2017 
 

zawarta w Sulęcinie w dniu …………… 
 
 
pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. 
ul. Daszyńskiego 58,   69-200 Sulęcin  
NIP: 429-00-71-794, REGON: 365-10-30-42,  
KRS: 0000635837. 
Kapitał Zakładowy: 977 000,00 zł. 
reprezentowanym przez: Wiesław Zbiorczyk – Prezes Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
„EVORA” spółka z o.o.  ul. Poznańska 4 ; 69-200 Sulęcin 
 
………….. 
reprezentowanym przez: …………………. – Prezesa Zarządu 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
 

§ 1. 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa na 

warunkach określonych niniejszą umową. 
2. Łącznie ilość zakupionego przez Zamawiającego w okresie trwania niniejszej umowy 

paliwa nie przekroczy: 

a) 35,0000 (trzydzieści pięć tysięcy) litrów oleju napędowego ON; 
b) 1600 (tysiąc sześćset) litrów benzyny bezołowiowej 95. 
 

3. Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych następować będzie sukcesywnie, zgodnie z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

 
4. Nie zrealizowanie przez Zamawiającego pełnego zakresu ilościowego, o którym mowa w 

ust.2, w okresie obowiązywania niniejszej umowy – nie rodzi po stronie Wykonawcy 
roszczenia o jego wykonanie w pełnej wysokości. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
§ 2. 

 
OBOWIĄZKI STRON 
 
1.  Realizacja Umowy odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy, punkt 

dystrybucyjny wskazany w ofercie Wykonawcy.  
 
2. Tankowanie paliw do zbiorników samochodów, sprzętu i urządzeń technicznych lub 

karnistrów Zamawiającego odbywać się będzie w punkcie dystrybucyjnym Wykonawcy, 
o którym mowa w ust.1 w miarę potrzeb. Transport kanistrów z i do miejsca ich 
przeznaczenia odbywać się będzie na koszt i środkami transportu Zamawiającego. 

 
3. Każdorazowy zakup Wykonawca odnotowuje w swoim systemie wystawiając    
    potwierdzenie typu WZ lub zapisane w pamięci kart paliwowych z mikroprocesorem 

zabezpieczonych kodem Pin indywidualnym dla każdej karty z wymaganymi danymi: 
     a) nr rejestracyjny pojazdu lub nazwa ( w przypadku tankowania do kanistrów) podana    
         przez upoważnioną do zakupu osobę Zamawiającego, 
     b) dane osoby dokonującej zakupu potwierdzone jej podpisem. 
 
5. Upoważnionymi przez Zamawiającego zarówno do tankowania jak i zakupów są osoby 

wymienione w załączniku do niniejszej Umowy i tylko na rzecz tych osób Wykonawca 
może dokonywać sprzedaży paliw i materiałów eksploatacyjnych na rzecz 
Zamawiającego, pod rygorem odmowy zapłaty. 

 
 
 
 

§ 3. 
 

WYNAGRODZENIE 
 

Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego cenę detaliczną netto, 
zawierającą jednostkowe ceny paliwa oddzielnie dla ON i Pb 95 przeliczone wg ceny 
Netto obowiązujące na dzień tankowania na tablicy cen Wykonawcy pomniejszone o 
rabat w wysokości wskazanej w ofercie. 

Wartość marży w okresie trwania umowy nie ulegnie zmianie. 
 

 
 
 

§4. 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Strony dokonywać będą rozliczenia należności z tytułu tygodniowego, lub w okresach 

rozliczeniowych od 01. do 15 każdego miesiąca i od 16. do ostatniego dnia każdego  
miesiąca  zakupu na podstawie zbiorczych faktur VAT zawierających zestawienie osobno 



na każdy pojazd i sprzęt przez Wykonawcę. Każda faktura musi zawierać dane 
dokumentów na podstawie których została wstawiona tj. numery WZ  lub inne o ile 
dotyczy. 

2. Brak potwierdzenia dokonania zakupu, lub potwierdzenie przez osobę nieupoważnioną 
przez Zamawiającego skutkować będzie nie przyjęciem faktury oraz odmową jej zapłaty 
przez Zamawiającego. 

 
3. Zapłata należności, o której mowa w ust.1 następować będzie przelewem  
    na rachunek bankowy Wykonawcy:  
[…] 

 
4. Ustala się 60 - dniowy termin płatności faktur, licząc od dnia przyjęcia przez  
    Zamawiającego faktury VAT Wykonawcy. 
5.  
 
 

§ 5. 
 
 

CZAS TRWANIA UMOWY 
 
1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony od dnia 26-06-2017 do dnia 31-12-2017. 
 
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach uprzedzając pisemnie 
Wykonawcę o powyższym fakcie. 

 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
    w przypadku: 
a)  udokumentowanego potwierdzenia złej, jakości sprzedawanych przez Wykonawcę paliw. 
b)  likwidacji lub dłuższego niż 3 dni zamknięcia stacji paliw Wykonawcy,  
c) podniesienia marży detalicznej stosowanej przez Wykonawcę w stosunku do 

Zamawiającego. 
 
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 
 

 
 

§ 6. 
 

KARY UMOWNE. 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości  […] 

zł, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 



2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kare umowną w wysokości […] zł, za brak paliwa w 
punkcie dystrybucji w dniu tankowania. Kara nie zostanie naliczona jeżeli wykonawca 
zapewni paliwo zastępcze np.; (Pb 98) w cenie detalicznej (Pb 95) z zachowaniem 
pozostałych warunków umowy bez zmian. 

     
3.   Postanowienia ust.1 nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia od    
      Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość    
      poniesionej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 
 
 

§ 7. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron umowy. 
 
 
 
 
 
Wykonawca                                                                                                        Zamawiający 
 


